
PROCES.VERBAL
Nr.7207 din 11.10.2018

incheiat azi 1L 10.2018 cu ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Albegti, judelu
Mureg"

$edinta a fost convocatd de c6tre Primarul comunei Albegti potrivit Dispoziliei nr.4l9 din data dt

05.10.20l8.Invitatianr.7068/05.10.2018 cu convocatorul gedin{ei nr.7069/05.10.2018, precum qitoate materialelr
inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozilia doamnelor gi domnilor consilieri prin transmitere pe calt
electronicd. De asemenea publicitatea qedinlei s-a realizat prin afigarea la avizierul institutiei a ordinii de zi i
convocatorului gi dispozifieiprimarului, conform procesului-verbal de afigare nr.7070la data de 05.10.2018 gi prir
publicarea tuturor materialelor de gedin!6 pe site-ul comunei Albegti,

La gedin{6 sunt prezenli consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitog Aurel, Buzogany Ludovic, Costei
Doina, Fintoc Sergiu Ioan, , Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Neghina Cezar, Pintea Adrian Ironim, Pinter
Aurel, Radu Ioan, Stroian Zaharie, Suciu Ioan, Tamasi Karoly.

Se constat[ cd qedinta este statutar[, sunt prezenfi 14 consilieri locali tn funcfie din totalul de 15, fiin<
absent consilierul local Lup Ioan Nicolae.

Preqedinte de gedinf6: Pintea Aurel
Particip[ la gedinfl din partea Primdriei:
-Viceprimar Boitos Aurel;
-Secretar j rs.Purcariu Ddnut;
Consiliul local este legal intrunit.

Pregedintele de gedin{6, domnul Pintea Aurel, declard deschisE qedin{a Consiliului local gi dd cuvdntu
dornnului secretar Purcariu D6nut care supune spre aprobare procesul-verbal al gedinlei anterioare ce a avut loc ir
data de 13.09.201 8, precizdnd c5 acesta a fost pus la dispozilia consilierilor impreund cu documentele de qedin15.

Se supune la vot gi se aprob6 cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.6498 al gedinlei din datr
de 13.09.2018.

Preqedintele de gedin{I prezinta gi supune la vot ordinea de zi inscrisd in Dispozilianr.4l9l05.10.2011
a primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare derulate dr

S.C. Schuster Ecosal S.R.L. conform contractului de concesiune nr.355 6111.06.2007 .

Initiator: Primarul comunei Albesti.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul2018.
Initiator: Primarul comunei Albesti.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unei suprafete de teren de pe amplasamentel,

terenuri pasuni (izlazuri comunale) situate pe teritoriul comunelor Vetca si Apold, si intabularea acestora in Carte,
Funciara

Initiator: Primarul comunei Albesti.
4.Prezentarea qi analizarea rapoartelor saptamanale de activitate a Serviciului de Proteclie gi Paza d,

peraza comuneiAlbesti- Proleg Guard Securite S.R.L., pentru perioada 10,09.2018 - 08.10.2018;
5.Diverse.

De asemenea,prezinta si supune la vot cererea Primarului cu nr. Nr.7092 din 08.10.2018 prin care se solicit;
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea documenta(iilor pentru delegarea gestiuni
activitAlilor de colectare gi transport a degeurilor municipale gi a altor fluxuri de degeuri, Ei operare a statiei dr

transfer B[lSugeri componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat a

Degeurilor Municipale Solide din Judelul Mureg (SMIDS Mureg), pentru comuna Albesti, din zona 3 Sighigoara,
insotit de anexele constand in adresa nr.9l l/04.10.2018, inregistrata la Primaria comunei Albesti cl
nr.7078105.10.2018, inaintata de Consiliul Judetean Mures -Directia de Dezvoltare Regionala si Implementarr
Proiecte, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Ecolect Mures" prin care se solicita supunerea spre analizi
si aprobarea proiectului de hotarare si documentatiile aferente.

Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei gi cererea de suplimentare r

ordinii de zi cu anexele.



Domnul presedinte de sedinta Pintea Aurel propune ca proiectul ce face obiectul cerereii de suplimentare
a ordinii de zi sa fie inclus la punctul 5 al ordinii de zi, iar punctul 'oDiverse"sa fie decalat ca punctul nr.6.
Consilierii locali sunt de acord, drept pentru care pregedintele de sedinta supune dezbaterii punctul nr.l:

Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare derulate de S,C

Schuster Ecosal S.R.L. conform contractului de concesiune nr.355 6111.06.2007 ,

Domnul Tamasi Karoly intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta, precizeaza ca in tarifel,
modifrcate se observa ca nu este cuprinsa si chiria pe pubela.

Domnul secretar, avand acordul presedintelui de sedinta, raspunde ca tarifele privesc operatiunile d,

ridicare, transport si depozitare gunoi menajer si nu chiriile pe pubele, care sunt fixe si taxate separat; nici ultim,
solicitare de modificare de tarife din luna mai necuprinzand dealtfel si pretul chiriei pe pubela pe care o inchiriaza
pebaza de contract, fiecare familie sau in parte.

Domnul presedinte de sedinta i daca mai sunt si alte interventii si cum nu mai sunt solicita avizel
comisiilor de specialitate care acorda aviz favorabil. Drept pentru care se supune la vot si se aproba in unanimitat
proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare derulate de S.C. Schuste

Ecosal S.R.L. conform contractului de nr.3556/11.06.2007 .

Se trece la punctul nr.2 al ordinii
Proiect de hotarare privind rectifi bugetului local pe anul 2018.
Domnul primar intervine si, avand presedintelui de sedinta, precizeaza ca proiectul de hotarar

este motivat de faptul ca potrivit prevederilor OUG nr.7812018 privind rectificarea bugetului de stat, aceast

rectificare a fost posibila si oportuna in acelasi timp, insa trebuie retinut ca o suma importanta de bani, respecti

17.000 lei au fost alocati direct pentru copiii cu cerinte speciale.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii si cum nu mai sunt solicita avizel

comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, drept pentru care se supune la vot.
In urma voturilor exprimate se aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind rectificarea bugetult

local pe anul 201 8.

Se trece la punctul nr.3 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unei suprafete de teren de pe amplasamentele terenu

pasuni (izlazuri comunale) situate pe teritoriul comunelor Vetca si Apold, si intabularea acestora in Carte

Funciara.
Domnul primar, avand acordul presedintelui de sedinta, arata ca lucrarea de amenajament pastoral esl

absolut necesara din 2 motive majore:
1. Pentru a se evita pe viitor problemele privind impartirea pasunilor cu ciobanii din zona;

2" Pentru ca exista posibilitatea accesarii directe de fonduri europene de catre fermieri.
De asemenea lucrarile de amenajament pastoral sunt obligatorii conform legii, iar acestea sunt obligatorii n

doar pentru suprafetele de pasuni/izlazuri aflate in proprietatea UAT-urilor dar chiar si pentru persoanele fizic
care detin terenuri.

Problema cea mai mare la persoanele fizice este ca acestea nu sunt dispuse sau nu sunt capabile sa achil

asemenea lucrari, iar UAT-urile nu au cum sa achite contravaloarea acestor lucrari in beneficiul persoanelor ftzic'
De aceea comuna Albesti a angajat o firma specializata in asemenea lucrari care sa delimiteze pasunile UAT Albes
si sa poata fi evidentiate pentru a putea fi administrate conform legii.

Domnul viceprimar Boitos Aurel intervine si, avand aprobarea presedintelui de sedinta, precizeaza <

modificarea suprafetei pe UAT Apold , fata de suprafata aprobata prin HCL nr.34113.09.2018, a survenit in urn
analizarii anexelor la Ordinul Prefectului nr.27912003, anexe de care UAT Albesti nu dispunea la data prezentat

proiectului HCL nr.3412018, si in urma carora s-a constatat ca diferenta de pasune exista tot in proprietatea UA
Albesti, insa se afla amplasat pe teritoriul satului Sapartoc si nu pe UAT Apold.

Astfel, suprafata de pasune ramasa pe teritoriul UAT Apold este de 192,53 ha si nu de 192,77 ha.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii si cum nu mai sunt solicita avize

comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, drept pentru care se supune la vot.
In urma voturilor exprimate se aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind aprobarea modificar

unei suprafete de teren de pe amplasamentele terenuri pasuni (izlazuri comunale) situate pe teritoriul comunel
Vetca si Apold, si intabularea acestora in Cartea Funciara.



Se trece la punctul nr.4 al ordinii de zi: Prezentarea gi analizarea rapoartelor saptamanale de activitate a
Serviciului de Proteclie gi Paza de pe raza comunei Albesti- Proleg Guard Securiie S.R.L., pentru perioadr
10.09.2018 - 08. 10.201 8.

Domnul Tamasi Karoly intervine si, avand aprobarea prosedintelui de sedinta, insista asupra necesitati
prezentarii in urmatoarea sedinta a Consiliului local si a sefului Ocolului Silvic Sighisoara, in speta domnu
Diaconu Ioan, pentru a explica care este procedura de lucru a angajatilor ocolului silri., si pentru a da unel,
explicatii in legatura cu fenomenul de furt de lemne din padure, in special in zona Valea Albestiului, avand ir
vedere ca in rapoartele intocmite de Proleg Guard Securite S.R.L. apar mentionate aceleasi persoane surprinse ct
lemne din padure.

Propune suplimentarea camerelor de supraveghere din zona, si pe str.Ariei.
Se solicita de asemenea convocarea in urmatoarea sedinta a consiliului local si a domnului Bezianu- padura

in zona, cat si a reprezentantului Proleg Guard Securite S,R.L. pentru a se explica clar situatia traficului in zona.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte interventii si cum nu mai sunt, solicita avizel

comisiilor de specialitate. Comisiile acorda aviz favorubil, drept pentru care se supune la vot si se aproba ir
unanimitate rapoartele de activitate Proleg Guard Securite S.R.L.pentru perioada 10.09-2018-08.10"201g.

Se trece la punctul nr.5 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor pentru delegarea gestiunii activit6lilor de colectar

9i transport a degeurilor municipale gi a altor fluxuri de degeuri, gi operare uituli.i O. transfer BEl6ugeri component
ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Degeurilor Municipale SoliAe ai
Judepl Mureg (SMIDS Mureg), pentru comuna Albesti, din zona 3 Sighigoara.

Domnul primar, avand acordul presedintelui de sedinta, prezinta solicitarea Consiliului Judetean Mures pri
ADI Ecolect , cu docu.mentatiile anexe proiectului de hotarare, precizand ca UAT Albesti impreuna cu alte plst
100 de UAT-uri din judet este parte contractanta in asociatie iar delegarea operdrii activii6lii de colectare r

transport a deqeurilor se desftgoard in contextul implementlrii proiectului "siitem de Management Integrat i
deqeurilor in Judeful Mureg". Proiectul a fost aprobat prin Deciiia de Aprobare nr.C(201q j5g7125.06.2010
Comisiei Furopene gi Ordinul MinistruluiMediuluigi Schimbdrilor CIimaii.. n..l03l/30.06.i0t0 qi face obiectr
cotractului de finanlare nr.99065/30.06.2010 incheiat de Consiliul Judetean Mureq cu Ministerul Mediului .

schimbdrilor climatice, in cadrul Axei prioritare 2 a poS Mediu.
De asemenea este de retinut faptul ca proiectul este unul de mare anvergura si implica responsabilitati r

termene care trebuie respectate, in caz de nerespectare sau nefinalizare a proi-ctului toaie partil; contractant(
inclusiv UAT Albesti, fiind pasibile de sanctiuni, penalizari, respectiv returnare de fonduri. Trebuie inteles c
proiectul implica si responsabilizare cetatenilor in ceea ce priveste activitatea de gestiune si selectare a deseurilc
chiar de la usa acestora, iar nerespectarea unor termeni si conditii va genera sanctirni corespunzatoare.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii si cum nu mai sunt solicit a avize.
comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, drept pentru care se supune la vot"

In urma voturilor exprimate se aproba in unanimitate proieciui de hotarar. piirind aprobare
doeumentaliilor pentru delegarea gestiunii activitililor de colectare gi iransport a degeurilor municipale gi a alt<
fluxuri de degeuri, 9i operare a stafiei de transfer Bdlduqeri componente ale serviciului de salubrizare din cadrr
Sistemului de Management Integrat al Deqeurilor Municipale Solide din Judeful Mureg (SMIDS Mureg), pentr
comuna Albesti, din zona 3 Sighigoara.

Se trece lapunctul nr.6: Diverse.
l.Domnul secretar da citire adresei doamnei Suciu Stefania Laura inregistrata cunr.672ll24"09,2Olg pr,,

care propune un schimb de terenuri , respectiv terenul pe care il detine pe str.Ariei in schimbul imobilului d
str.Liliacului- proprietatea comunei Albesti, deoarece terenul pe care il detine pe Ariei este impropriu pentl
ridicarea unei constructii, datorita reglementarilor din pUG Albesti.

Domnul Buzogany Ludovic, avand acordul presedintetui de sedinta, intreaba daca acel teren despre care r

vorbeste in cerere a fost intravilan.
Domnul primar raspunde ca nu afost insa acum este inclus in pUG.
Transferul initial s-a facut pentru un schimb de terenuri intre tatal petitionarei si biserica unitariana, care a amenaj
acolo loc de cimitir.
Domnul Tamasi Karoly, avand acordul presedintelui de sedinta,precizeazacaterenul a fost identificat faptic 

1str'Ariei intr-adevar pentru biserica unitariana, insa nu s-a intocmit nici un act scris , legal, de transfer. Biserii



unitariana a solicitat teren pentru cimitir la data la care s-a infiintat in comuna Albesti, iar primaria a fost obligata 
t

sa acorde loc pentru cimitir.
Domnul Stroian Zahatie, avand acordul presedintelui de sedinta, propune sa se solicite o oferta de pret dr

Yanzarg catre doamna Suciu Stefania si sa i se cumpere terenulcu o justa despagubire, dar pebazaunui raport dr
evaluare intocmit de un specialist in domeniu imobiliar.

- Domnul Neghina Cezar, avand aprobarea presedintelui de sedinta, propune ca in cazul in care aceasta refuzi
oferta de cumparare din partea primariei, sa i se cumpere teren in alta locatie.

Domnul primar, cu acordul presedintelui de sedinta, raspunde ca in primul rand trebuiesc efectuatr
evaluarile de specialitate pe ambele terenuri , adica in ambele zone atat Ariei cat si Liliaculuipentru o justa stabilir,
a pretului de vanzare-cumparare.

Domnul Maier Nicolae, avand aprobarea presedintelui de sedinta, arata ca oricum la momentul actua
biserica unitariana nu poate fi depsoedata de terenul unde este cimitirul si, in consecinta, propune angajarea unu
expert evaluator pentru evaluarea terenurilor din zonele Ariei si Liliacului in vederea stabilirii pretului-de vanzare
cumparare.

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt si alte interventii si cum nu mai sunt, ca urrnare a celo
discutate, propune intocmirea unei adrese raspuns catre doamna Suciu Stefania cu propunerea de oumparare
terenului pe care il detine actualmente, si angajarea unui expert evaluator pentru evalauarea terenurilor si stabilira
pretului de vanzare-cumparare pentru justa despagubire.

Se supune la vot si se aproba in unanimitatea propunerea presedintelui de sedinta.
2. Se trece la cererea nr.7040104.10.2018 a Parohiei Ortodoxe Boiu. Domnul secretar da citire cererii prin car

se solicita ajutor pentru reparatii tavan si reparatie acoperis casa parohiala; care serveste si ca loc pentr
diferite activitati extrasocalare si culturale pentru copii si tineri. Sunt anexateZ devize, unul pentru tava
rigips in valoare de 8625 lei si unul pentru acoperis in valoare de2999,99lei.

Domnul viceprimar Boitos Aurel precizeaza, cu acordul presedintelui de sedinta, ca acoperisul a mai sufer
reparatii cu circa 5 ani in urma.
Domnul Suciu Ioan intervine si, avand acordul presedintelui de sedinta , precizeazaca problema cea
crede ca este condensul care se formeaza in placa.
Domnul primar, avand acordul presedintelui de sedinta, arata ca preotul satului a platit o gramada de bani i
iarna trecuta pentru incalzire, izolatiaimobilul fiind practic neizolat si datorita arhitecturii .u-r. n, permite acer
lucru.
Domnul Buzogany Ludovic, avand acordul presedintelui de sedinta , precizeazaca la fel cum parohia
are nevoie de bani au nevoie si celelalte parohii de sustinere financiaia din partea primariei.
Domnul primar, cu acordul presedintelui de sedinta, raspunde ca intr-adevar trebuiesc ajutate intr-un
altul taote parohiile din zona, indiferent daca sunt din zone locuite sau mai putin locuiie; dand un e
concret biserica unitariana din Sapartoc care este intr-un stadiu avansat de degradar.,.u'g.ururii.
care sunt aruncate o gramada de gunoaie, in special pET-uri.
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Cat priveste parohia din Boiu, domnul primar precizeaza ca a propus domnului
amane pentru bugetul anului viitor insa acesta a raspuns ca nu mai poate amana
cheltuielilor.

preot ca finan
deoarece nu va

Domnul Tamasi Karoly intervine, si avand acordul presedintelui de sedinta, propune ca fiecare par
vina cu solicitarile pentru finantare la inceputul anului, mai inainte de aprobarea tugetului local peniru
curs.

Domnul Maier Nicolae intervine si, avand acordul presedintelui de sedinta, propune ca in situatia
avand in vedere ca sunt si alte cheltuieli in aceasta perioada, sa se acorde maiim 5000 lei ca aiuto;
Parohia Ortodoxa din Boiu.

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt si alte interventii si cum nu mai sunt, ca urmare
discutate, propune acordarea sumei de 5000 lei ca ajutor pentru Parohia Ortodoxa din Boiu.

Se supune la vot si se aproba in unanimitatea propunerea presedintelui de sedinta.
3.Domnul secretar prezinta cerera doamnei Ciurar Iova de pe strada Tarnavei care solicita materia
reparatii acoperis.
Domnul primar intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta , arataca cerera doamnei Ciurar a r
discutata in sedinta , si s-a precizat clar ca primaria nu dispune de materiale de constructii.De asemenea
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inteles ca primaria nu are cum sa se angajaeze in a furniza diverse materiale de constructiipentru persoanelefizice sau juridice ce solicita astfelde luiruri.
Va delege totusi pe domnul inginer Pavel pentru a efectua o constatare la fata locului.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte interventii si cum nu mai sunt da cuvantuconsilierilor locali, in ordinea inscrierilor la cuvant:

l'Domnul Boeru Ion Adrian ridica problema Politiei Locale care ar trebui infiintata si in comuna AlbestiDomnul presedinte de sedinta Pintea Aurel sustine solicitarea domnului Boerul Ion Adrian si precizeaza cimpreuna cu acesta se angajeaza sa faca o deplasare in comuna Balauseri, la politia Locala si la Frimaribalauseri, pentru a.se informa cu privire la structura, functionarea siproceJura oe infiintare a politiei Locale"consilierii locali adunati in sedinta sunt in unanimitate de acord cu propunerea domnilor Boeru Ion Adrian sPintea Aurel.
2'Domnul primar intervine, si avand acceptul presedintelui de sedinta, supune atentiei dosarul proiectulrprivind canalizarca in satele Topa si Boiu si .ur. r-u respins pentru a treia ouru ,onr..utiv la Agentia Nationalpentru Acizitii Publice' Motivele de respingere nu sunt fondate pe urpecte ie iond ci mai degraba fo*nale instoate aceste intarzieri nu fac decat sa duca ia riscul unor penalitati p"ntru nerespectarea termenelor"
Se va lua legatura cu firma de consultanta angajata pe acest proiect pentru prezentarea unor explicatii visa-vis de aceasta chestiune.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii sau inscrieri la cuvant si cum nu mrsunt declara inchise lucrarile sedintei, drept pentru care s-a incheiat prezentul p.o"., verbal azi lL l0.20lg.

PRE$EDTNTE DE $EDINTA,
PINTEA AUREL

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PURCAzuU DANUT


